Warszawa, 12 stycznia 2015
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w Radzikowie

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułow, na podstawie ań. '18 a ust. 5 ustawy z dnia 14

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie

z

sztuki (Dz.U.

2003 r', nr 65, poz. 595

z

pożn.zm.), zwana dalej ustawą, informuje, iz w dniu

12 stycznia 2015 r ' powołała komisję habilitacyjną, w skład ktorej wchodzą:
1.

przewodniczący komisji

-

prof. Wojciech Budzyński

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

w Olsztynie,
2. sekretarz

komisji- prof. lwona Bańkowiak-Broda - lnstytut Hodowli iAklimatyzacji Roślin -

Państwowy lnstytut Badawczy w Radzikowie,
3.

recenzent komisji

-

prof. Maciej Stobiecki

-

lnstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej

Akademii trlalf w Poznaniu,
4. recenzent komisji

-

prof. Zenon WoŹnica - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

5. recenzent komisji

-

dr hab' Katarzyna Mikołajczyk - lnstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

- Państwowy lnstytut Badawczy w Radzikowie,
6. członek

komisji- prof. Mariusz Kucharski - lnstytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa

-

Państwowy lnstytut Badawczy w Puławach,
7

_
' członek komisji - prof. Waldemar Marczewski - lnstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Państwowy lnstytut Badawczy w Radzikowie,

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Walentyny BANAS wszczętego w dniu
18 wrzeŚnia 2014 r. w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia.

JednoczeŚnie zwracamy się do Rady Naukowej lnstytutu Hodowli i Aklimatyzacji RoŚlin _
Państwowego lnstytutu Badawczego w Radzikowie z uprzejmą proŚbą o powiadomienie'

w imieniu Centralnej Komisji, ww. osob o powołaniu ich w skład przedmiotowej komisji oraz
przekazanie

d

o

oku m entacj i sp rawy.

W załączeniu Centralna Komisja przekazuje dokumentację, o ktorej mowa
ustawy, w formie papierowej.
Do wiadomości:
dr Walentyna Banaś

W

ań. 18a ust.

1

Centralna Komisja prosi wszystkich PT Członków Komisji wyszczególnionych na stronie głównej tego pisma

o zapoznanie się z następującymi aktami prawnymi:
- Ustawa z dnia 14 marca 2003 r' o stopniach... (ze zmianami z dnia l8. 03. 201 1 r. _ Art. 2): zwłaszcza _ art. 16, |8a,21
trybu
- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2Ż rł'rześniaŻ01'7 r. w sprawie szczegółowego
i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, u' postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu
o nadanie tytufu profesora http://isap.sejm'eov.pl/DętailsServlet?id:WDU201 l2041200
- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1rłrześnia2011 r' w sprawie kyteriów oceny osiągnięó osoby
ubiegającejsięonadaniestopniadoktorahabilitowanego http://isap.seinr.gov'pl/DetailsSerilet?id_WDL]20lll961l65
oraz Komunikatemnr 2lŻ0I2 Centralnej Komisji dotyczącym toL:u postępowania habilitacyjnego
hftn://urł,w.ck-pov.n1/index.oho/komrrnikatr-cV248-k-o-m-u-n-ik-a-t-n-r-220l 2

Centralna Komisja poniżej podkreśla najważniejsze działania stron postępowania:
Członkiem Komisji nie powinna być osoba posiadająca wspólny dorobek publikacyjny oraz wspólne prace
badawczę z Habilitantęm, a takŻe osoba będąca recenzentęm wydawniczym ocęnianego dorobku Kandydata. Jeśli
wzta;zając skład komisji naruszono ten obyczaj - prosimy o natychmiastowe zgłoszenie do CK - Sekcja dokona

o

zmiany składu komisji'
r Habilitant może być proszony o pilne dostarczenie do jednostki realizującej przewód 7 kompletów kserokopii
dorobku publikacyjnego (wybranych' najlepszych 8 - l0 prac nie wchodzących w skład osiągnięcia naukowęgo) do
ocęny ,'istotnej aktywności naukowej''. Materiał ten powinien być rozesłany przez jednostkę realizującą przewód do
wszystkich członków komisji - razęm z pozostałą dokumentacją wniosku w formie papierowej i elektronicznej'

Komisja ma również prawo zaŻądać (za pośrednictwem przewodniczącego rady) udostępnienia przez lJ.abilitalta

rozpraw doktorskiej i innych wyszczególnionych prac z dorobku.
. Jeżell' Habilitant nie przedstawi żądanych prac w wyznaazonyrn terminie, przewodniczący lub z jego
upowa'żnienia sekretarz komisji zawiadamia habilitanta o niemożnośctrozpatrzenia wniosku do czasu spełnienia
żądania.

.

z

recenzęl7tami winny
materiałów do zaopiniowania.

Umolvy

byc zawarte przez dziekana / przewodniczącego rady - przed przekazaniem

PT Recenzenci powinni sporządzić recenzje, w których zostanie wraźnie zazl7aczona (1) ocena osiągnięcia
naukowego oraz (2) ocena istotnej akĘwnościnaukowej. oceny dokonuje się (art. 16 ust. 3 Ustawy) zgodnl'e z
Rozporządzeniem MNiSzW z dnia 1 września 2011. Treśćrecenzji udostępnia się w jednej przesyłce wszystkim
członkom Komisji dopiero po wpĘnięciu ostatniej znich. Recenzje sporządzone niezgodnie z niniejszymi przepisami
nie mogą być przyjęte przez dzl'ekana/przewodniczącego rady.
. W celu sprawnego przebiegu postępowania uprasza się sekretarza komisji o nawiązanie kontaktu (e-mailowego,
telefonicmego) z przewodniczącym, bezpośrednio po otrzymaniu tego pisma i podejmowanie bieżących decyzji
organizacyjnych w istotnych sprawach doĘczących postępowania habilitacyjnego.
. Posiedzenia komisji zwołuje, za pośrednictwem sekretarza, przewodticzący komisji. Sekretarz komisji zapewnia
obsŁugę technicmą posiedzeń komisji. o organizacji itrybie pracy komisji decyduje jej Przewodniczący, który korzysta
z pomocy sekretarza komisji. Przewodniczący komisjijest zobowiązany do zapoznania wszystkich członków komisji z
materiałami dostarczonymt przez Habilitanta. Przewodniczący W porozumięniu z sekrętarzęm udostępnia członkom
komisji opinie sporządzone przez ręcenzentów. Przewodniczący komisji może kontaktować się z człotkami komisji
drogą elektroniczną.
o TekstuchwĄ,októrejmowawart. 18aust.8i 11 Ustawy,podjętejwskładziewskazanymw$ 15 ust. 1
Rozporządzenia, wraz z uzasadnieniem, recenzje i protokoł posiedzenia komisji oraz wyniki głosowania
przewodniczący komisji przekazuje, za pośrednictwem seketarza, dziekanowi (przewodniczącemu rady) _ w celu
podjęcia przezradę uchwĄ o której mowa w ań. 18a ust. 1l Ustawy, podejmowanej w trybie art' 20 ust. 1 i 2 Ustawy'
r Po zakończeniu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dziekan (przewodniczący rady)
przekazuje Centralnej Komisji, w terminie do 30 dni, uchwałę w przedmiocie nadania stopnia doktora habilitowanego
wraz z recenzjami złożonymiw postępowaniu habilitacyjnym w wersji elektronicznej, uwzględniając oryginalne
podpisy na ww. dokumentach.

